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Ročník SkIV. (Vln.) V Praze dne 20. září 1935. Číslo 8.-9. 

ČASOPIS PRO VÝKLAD PRACOVNÍCH A SOCIÁLNĚ 
POJIŠŤOVACíCH ZÁKONŮ. 

I Za Dr. LVEM WINTREM. 
• 

Široký okruh činnosti JUDr . Lva Wintra platil také pracovnímu a sociálně po
jišťovacímu právu. Jsou-li dějiny československé sociální politiky spjaty nerozlučně 
s osobností Lva Wintra, platí to ve stejné míře o československém právu pracovním 
a sociálně pojišťovacím. Jeto mnohostrannost Wintrova díla, které sociálně poli
tické problémy zasahuje nejen po stránce hospodářské, sociální a politické, ale také 
po stránce právní. V naší sociální politice jest Winter nejen nejvýznačnějším zjevem 
teoretickým, ale zároveň budovatelem čs. sociálně politického systému. 

V našem pracovním i sociálně pojišťovacím právu j sou práce Wintrovy takřka 
prvními a zajisté nejvýznačnějšími. Je to odborná literární práce ve "Sborníku věd 
právních a státních", "Právnických rozhledech", časopisech "Das Recht", "Das 
oesterreichische Verwaltungsarchiv", jednotlivá hesla v Ottově naučném slovníku, 
"Dělnické zákonodárství rakouské" (1911) v Tobolkově "Ceské politice", a známá 
"Rukověť živnostenského soudce" (1901, spolu s dr. Alfredem Meissnerem). Vděčně 
vzpomínáme účasti Wintrovy na redakci "Archivu pracovního a sociálně pojišt'ova
cího práva". Z prací o právu sociálně pojišťovacím jest vzpomenouti alespoň na 
"Úrazové pojištění dělnické podle práva rakouského" (1904, spolu 's dr. Alfredem 
Meissnerem), "Ctvrtstoletí pojišťovacího zákorwdárství dělnického" (1913), "Zákon 
,o pojištění dělníků pro případ nemoci" (1917), "Zákon o pojištění dělníků pro případ 
úrazu" (1917), "Zákon o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří" 
(1928). Vedle této odborné práce třeba zdůrazniti zvláštní smysl Wintrův pro po-
pularisaci pracovního a sociálně pojišťovacího práva. Nesčetné jsou články a brožury 
Wintrovy věnované tomuto účelu; rozsáhlá jeho činnost přednášková. Byl prvním, 
kdo připravoval dělnické přísedící živnostenských soudů pro jejich úkoly. 

Sociálně politická soustava byla Wintrem budována nejen po stránce teoretické 
a po stránce politické, Winter byl nad to předním odborníkem legislativním. Jsou 
to Wintrovy koncepce a četné Wintrovy stylisace jednotlivých ustanovení, které 
shledáváme v čs. právu pracovním a sociálně pojišťovacím. 

Základy pracovního práva a sociálně pojišťovacího práva, které jsou dílem 
Wintrovým, jsou trvalým dědictvím. 
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